
جمع ارزش دالرینام فارسی کاالHSکد کشور مقصد کاالکد گمرکیرديف
جمع کل وزن 

ناخالص

3028900تايلند150100
ساير ماهی ها به غیر از جگر وتخم ماهی غیر مذكور در تعرفه های 

030281 ،030282 ،030283 ،030284 ،030285
1742028673

10628288480- -ساير 3033900سريالنکا250100

4680028260- -ساير 3033900امارات متحده عربی350100

4680028250- -ساير 3033900تايوان450100

8535195304- -ساير 3033900تايلند550100

7080047960ساير3034900سريالنکا650100

1780926960ساير3034900تايلند750100

5097625000ساير3034900امارات متحده عربی850200

3038900تايلند950100
، 030382ساير سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
596842215618

3038900سريالنکا1050100
، 030382ساير سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
119422115450

3038900چین1150100
، 030382ساير سگ ماهی ها و كوسه ها غیر مذكور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
181800113620

152080195480(باستثنای ماهی روغن )دودی نشده , ساير ماهی های خشک كرده 3055900سريالنکا1250100

16770554400.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربی1350100

19726379860.ساير انواع میگو3061700عمان1450100

4200026200.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربی1550300

742513284482.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربی1650200

1151625839ماست بجز فرآورده های تغذيه كودكان شیرخوا ر4031090امارات متحده عربی1720306

1200021740ـ ـ ـ تخم خوراكی4072110عمان1815300

1601611990بره موم و زهر زنبور عسل, رويال, ژله 4100010استرالیا1950100

5109011340- ---ساير 6039000چین2050100

78654090- ---ساير 6039000امارات متحده عربی2150300

34130027400- ---ساير 6039000امارات متحده عربی2250600

1636098300تازه يا سردكرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربی2350200

4866611133278تازه يا سردكرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی2450200

1780038900گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی2515501

89648299500پیازوموسیر7031000امارات متحده عربی2650200

19614713161---موسیر 7031020امارات متحده عربی2750600

207474755707(broccoli),گل كلم و گل كلم بروكولی 7041000امارات متحده عربی2850200



77717279925تازه يا سرد كرده,و غیره ... كلم قمری ,كلم پیچ ,كلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربی2950200

352216670تازه يا سردكرده, (ساالدی )كاهو كروی 7051100امارات متحده عربی3050200

197568936338ساالدی(باستثنای كاهو كروی )تازه يا سردكرده ,كاهو 7051900امارات متحده عربی3150200

573019000ساالدی(باستثنای كاهو كروی )تازه يا سردكرده ,كاهو 7051900عمان3250200

51100173765تازه يا سرد كرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربی3350200

81267336286تازه يا سردكرده,ترب و ريشه های خورا كی همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربی3450200

49644158680تازه يا سردكرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی3550200

1936173955تازه يا سرد كرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی3650200

654531000تازه يا سردكرده, كرفس به غیرازكرفس غده دار 7094000امارات متحده عربی3750200

4761158860( Agaricus)تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس , قارچ 7095100امارات متحده عربی3850200

Pimenta145195371916 ياcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی3950200

Pimenta299013000 ياcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی4050300

24230105500كدوهای حلوايی، كدو و كدوهای مسمايی7099300امارات متحده عربی4150200

1655086800يخ زده,سیب زمینی 7101000امارات متحده عربی4250200

868014010ساير..7132090امارات متحده عربی4350100

3802577000ساير..7132090امارات متحده عربی4450300

220808000تازه يا خشک كرده, بادا م با پوست 8021100امارات متحده عربی4550300

453602730تازه يا خشک كرده, بادا م بدون پوست 8021200هند4610800

36781939410تازه يا خشک كرده, بادا م بدون پوست 8021200هند4750100

98501070تازه يا خشک كرده, گردوی معمولی بدون پوست سخت 8023200امارات متحده عربی4850300

52450060674.4پسته با پوست8025100روسیه4910200

10700012280پسته با پوست8025100سنگاپور5060100

1184736188950پسته با پوست8025100هند5150100

888700103610پسته با پوست8025100امارات متحده عربی5250100

20300024400پسته با پوست8025100سنگاپور5350100

700007028پسته با پوست8025100امارات متحده عربی5450602

13000010600پسته با پوست8025100امارات متحده عربی5560100

78130073040پسته با پوست8025100امارات متحده عربی5650600

700000100650پسته با پوست8025100هنگ كنگ5750100

48600060230.4پسته با پوست8025100روسیه5860100

19980021850پسته با پوست8025100امارات متحده عربی5950603

3237524460پسته بدون پوست دوم8025210اردن6050100

35850040604پسته بدون پوست دوم8025210روسیه6110200

10700012330پسته بدون پوست دوم8025210سنگاپور6250100

10700012280پسته بدون پوست دوم8025210سنگاپور6360100



16200012048پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربی6450602

1515369125720پسته بدون پوست دوم8025210هند6550100

19614713161پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربی6650600

19980021850پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربی6750100

49310053960ساير8025290امارات متحده عربی6850100

107830096920ساير8025290امارات متحده عربی6950600

3842069302خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک كرده8041010امارات متحده عربی7050200

104354180232خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک كرده8041010امارات متحده عربی7150300

84333102730خرماكبکاب تازه ياخشک كرده8041020هند7250100

4125022550خرماپیاروم تازه ياخشک كرده8041030عمان7350100

8612926920خرماپیاروم تازه ياخشک كرده8041030بنگالدش7450100

383053203643خرماپیاروم تازه ياخشک كرده8041030امارات متحده عربی7550300

336065116625خرماپیاروم تازه ياخشک كرده8041030مالزی7650100

465835325650خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040امارات متحده عربی7750200

20339951924803خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040امارات متحده عربی7850300

2166922990خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040آلمان7950100

2452524170خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040هند8050100

74131123836200خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040هند8150100

286489296902خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040اندونزی8250100

7589869600خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040هند8345301

2623026740خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040كانادا8450100

3614822890خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040سنگاپور8550100

3030627220خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040سريالنکا8650100

4125022550خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040عمان8750100

1317815760خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040كويت8850100

202345175943خرمامضافتی تازه ياخشک كرده8041040مالزی8950100

276335869037خرماشاهانی تازه ياخشک كرده8041050هند9045301

3782226300خرماشاهانی تازه ياخشک كرده8041050امارات متحده عربی9150300

5848101796644خرماشاهانی تازه ياخشک كرده8041050هند9250100

3789151034خرمازا هدی تازه ياخشک كرده8041060هند9350100

53465300خرمازا هدی تازه ياخشک كرده8041060مالزی9450100

7513441400خرمازا هدی تازه ياخشک كرده8041060امارات متحده عربی9550300

150774153514-- --ساير 8041090امارات متحده عربی9650200

6000050500-- --ساير 8041090چین9750100

1417125010-- --ساير 8041090امارات متحده عربی9850300

188706212060-- --ساير 8041090هند9950100

267232229915-- --ساير 8041090مالزی10050100

5180076340-- --ساير 8041090شیلی10150100

2570724940-- --ساير 8041090كانادا10250100

2233024110-- --ساير 8041090اندونزی10350100

10800038220انجیر خشک8042010هند10450100

519296140610انجیر خشک8042010امارات متحده عربی10550300

2994512090ساير ----8042090امارات متحده عربی10650300

1065639060تازه يا خشک كرده, پرتقال 8051000هند10750100

749722500تازه يا خشک كرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربی10850200

3613616550(ا نگورخشک كرده  )مويز8062010امارات متحده عربی10950300

7920075600(ا نگورخشک كرده  )تیزابی بی دا نه 8062030امارات متحده عربی11015503



53465300(ا نگورخشک كرده  )تیزابی بی دا نه 8062030مالزی11150100

2700019205(ا نگورخشک كرده  )تیزابی بی دا نه 8062030مالزی11260100

11320096400(ا نگورخشک كرده  )تیزابی بی دا نه 8062030امارات متحده عربی11350300

2200020820(ا نگورخشک كرده  )آفتابی بی دا نه 8062050لهستان11450100

2560025560(ا نگورخشک كرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی11525102

929258611480(ا نگورخشک كرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی11650300

13440088169(ا نگورخشک كرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی11750100

6400041940(ا نگورخشک كرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060كويت11850100

2086613160(ا نگورخشک كرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی11950200

3840025480(ا نگورخشک كرده  )كاشمری سبز بی دا نه 8062070قطر12050100

5680037630(ا نگورخشک كرده  )كاشمری سبز بی دا نه 8062070تايلند12150100

5680038140(ا نگورخشک كرده  )كاشمری سبز بی دا نه 8062070(برمه )میانمار 12250100

1062536588466(ا نگورخشک كرده  )كاشمری سبز بی دا نه 8062070امارات متحده عربی12350300

728038800تازه, هندوا نه 8071100عمان12450200

1060040000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی12550200

540020000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی12650100

258815624008تازه, سیب 8081000عمان12750200

9000592294919تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی12850200

9094512882565تازه, سیب 8081000هند12950100

856421608تازه, سیب 8081000عمان130579159

49560117140تازه, سیب 8081000هند13115100

1336643970تازه, سیب 8081000هند13250200

2056667420تازه, سیب 8081000هند13320300

1954065235تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی13450300

683322480تازه, سیب 8081000كنیا13550100

464015130تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی13650100

4030031012170تازه, سیب 8081000هند13730200

994522000تازه, كیوی8105000عمان1385200

234789547316تازه, كیوی8105000عمان13950200

5587511405447تازه, كیوی8105000هند14050100

170470429955تازه, كیوی8105000امارات متحده عربی14150200

989524800تازه, كیوی8105000كنیا14250100

12112902091601.44تازه, كیوی8105000هند14320306

1802245910تازه, كیوی8105000هند14450200

201605400زرشک تازه8109020امارات متحده عربی14550300



1400020100عناب ---8109030هند14650100

8119000امارات متحده عربی14750300
كه در جای ديگری , يخ زده , ساير میوه ها و میوه های سخت پوست 

مذكور يا مشمول نباشد
150005300

288000102750خشک كرده,آلو 8132000امارات متحده عربی14850300

27000096020خشک كرده,آلو 8132000هند14950100

727018225غیره... خشک كرده , يخ زده , تازه , پوست مركبات يا پوست خربزه 8140000لهستان15050100

1122832600.8زعفران خرد نشده و سايیده نشده در بسته بندی كمتر از ده گرم9102010امارات متحده عربی15160100

2570161067.4گرم30زعفرا ن دربسته بندی بیش از9102090امارات متحده عربی15260100

293994488.آويشن وبرگ غار به صورت كوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی 9109921امارات متحده عربی15350300

266112245گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربی15460100

1272809180ساير12119099ويتنام15550100

60388011730(تلخ و شیرين  )آنغوزه 13019020هند15650100

13023900امارات متحده عربی15750100
مشتق ا ز محصوالت نباتی غیرمذكور يا , لعاب ها و موا د غلیظ كننده 

مشمول درجای ديگر
4068048250

745831232كاه و كلش حبوبات14049040عمان15850200

16010000امارات متحده عربی15950200
فرآورده های غذا ئی بر ا ساس ا , سوسیون و محصوالت مشابه, سوسیس

ين محصوالت
3396118947

16041400امارات متحده عربی16050300
بااستثنای قیمه شده )لیستائو بونیت , فرآورده ها و كنسروهای ماهی تن 

)
9792026390

16041400امارات متحده عربی16150100
بااستثنای قیمه شده )لیستائو بونیت , فرآورده ها و كنسروهای ماهی تن 

)
7000077160

1949413000ساير17049090عمان16250200

1601611990ساير17049090استرالیا16350100

7000077160كه در جای ديگری مذكور نباشند,سايرخمیرهای غذا ئی19023000امارات متحده عربی16450100

73235932فرآورده های غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000امارات متحده عربی16550300

56254930فرآورده های غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000امارات متحده عربی16615200

45103192فرآورده های غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000امارات متحده عربی16750200

745831232فرآورده های غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000عمان16850200

1601611990موسوم به كنکه بروت ( crispbread )نان خشک و ترد19051000استرالیا16950100



1601611990بیسکويت هايی كه به آنها موا د شیرين كننده ا فزوده ا ند19053100استرالیا17050100

7000077160رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربی17150100

1819210755ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربی17250300

7000077160فرآورده های غذا ئی مركب هموژنیزه21042000امارات متحده عربی17350100

76108020ا نوا ع بستنی وساير شربتهای يخ زده حتی دا را ی كاكائو21050000عمان17450200

760091640شیرين نشده, آب معدنی و آب گازدا ر شده 22011000استرالیا17550100

91883425328يخ و برف, ساير آبهای شیرين نشده 22019000عمان17650200

15400(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولی25010010امارات متحده عربی17750200

50828918860(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولی25010010امارات متحده عربی17850300

95021300(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولی25010010ژاپن17950100

517521050090(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی18050200

1226171563000(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی18150300

251661633212(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتی25010030هند18250100

18600(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی18350300

316881586652ساير نمکهاوكلرورسديم خالص غیرمذكورباآب دريا25010090هند18450100

49745552730كائولن25070010هند18550100

77823230830بنتونیت25081000امارات متحده عربی18650300

99380697500سولفاتهای باريم طبیعی آسیاب نشده25111090امارات متحده عربی18750300

25120000عمان18850100
خاک های , (و غیره ,تريپولیت ,كیزلگور)خاک سیلیسی سنگوا ره 

سیلیسی باوزن مخصوص ظاهری كمتر ازيک
6000200050

25132090امارات متحده عربی18950300
بیجاده طبیعی وساينده های ,سنگ سنباده طبیعی,ريگ سنباده ها

طبیعی كارشده يابه صورت قطعات منظم
435349870

781121115890مرمريت25151190عمان19050100

10359147990مرمريت25151190بلژيک19150100

356350910مرمريت25151190ايتالیا19250100

16278211720مرمريت25151190چین19350100

25171090امارات متحده عربی19450100
سايرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ريزی سنگ ريزی 

راهها ساير باالست ها
34965



25171090امارات متحده عربی19550100
سايرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ريزی سنگ ريزی 

راهها ساير باالست ها
59581612774627

44697دولومی تکلیس ياتفته شده25182000عمان19650200

35300ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000قطر19750300

99225ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی19850100

23875456520ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000هند19950100

26550ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی200

135000ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000قطر20150100

236327656.27ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی20250300

540000ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000هند203

29126750گچ ساختمان25202000هند20450100

19324713456060گچ ساختمان25202000امارات متحده عربی20550300

1536گچ ساختمان25202000امارات متحده عربی206

89854000گچ ساختمان25202000عمان20750200

2376216350گچ ساختمان25202000تايوان20850100

11355گچ ساختمان25202000قطر20950300

27525240گچ ساختمان25202000چین21050100

6475107910سنگ آهک ويا سنگ سیمان ;كاستین 25210000هند21150100

140910سیمان های پودر نشده موسوم به كلینکر25231000امارات متحده عربی21250100

7500سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربی21350300

2940493043410سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربی21450300

1810100000(باستثنای سفید)ساير سیمان پورتلند25232900عمان21550200

444600فلدسپار25291000امارات متحده عربی21650100

975050260ساير27149000امارات متحده عربی21750300

694974730جامد,(سودسوزآور)هیدرو كسیدسديم 28151100عمان21850100

2944كربنات كلسیم28365000امارات متحده عربی21950300

34176740ا نوا ع شمع و ا شیاء همانند34060000امارات متحده عربی22050100

1985دكسرين وسايرنشاسته هاوفکولهای تغییر يافته به غیر ا ز نشاسته حفاری35051090قطر22150300

39239090ژاپن22250100
 لغايت 39231000ساير غیر از رديفهای مشمول رديف های 

39239010
95021300

132216010ساير39241090امارات متحده عربی22310200

1532314360ساير39241090امارات متحده عربی22450300

74903646ساير39241090عمان22550200

39249000امارات متحده عربی22650300
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاكیزگی كه درجای ديگر مذكور نیست 

پالستیکی
22002000

39259000امارات متحده عربی22715203
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان كه درجای ديگرمذكور نباشد 

پالستیکی
57205400



39259000امارات متحده عربی22850200
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان كه درجای ديگرمذكور نباشد 

پالستیکی
1232511340

266112245ساير ----39269099امارات متحده عربی22960100

55544300ساير ----39269099امارات متحده عربی23050200

124915620ـ خاک اره و ضايعات و دور ريز به صورت غیرمتراكم44014000عمان23150100

46029000امارات متحده عربی23250300
مصنوعات سبدوحصیربافی وا شیائیکه مستقیمابشکل معین ا زموا دقابل 

..(غیرا زموا دنباتی)بافت 
3655619687

102863350كاتالوگ های تجاری وهمانند كه كمترا ز چهارباردرهفته منتشرمی شود49029010عمان23350100

302766500.گره باف,ا زسايرموا دنسجی,فرش وسايركف پوش های نسجی57019000امارات متحده عربی23450300

57024200قطر23550100
آماده ,ا زموا دنسجی سنتتیک يامصنوعی, كف پوش های مخمل باف

مصرف
4896610120

57029200قطر23650100
ا زمواد نسجی سنتتیک يامصنوعی آماده , كف پوش های غیرمخملی باف

.مصرف
4896610120

57029200عمان23750100
ا زمواد نسجی سنتتیک يامصنوعی آماده , كف پوش های غیرمخملی باف

.مصرف
30811935360

57039000عمان23850100
كه درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجی, كف پوش های منگوله باف

.نشده
317560.539190

57039000عمان23910200
كه درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجی, كف پوش های منگوله باف

.نشده
81174250

62104000امارات متحده عربی24050300
ا زپارچه های مشمول , مردا نه ياپسرا نه,ساير لباس های دوخته ومهیا

5907، 5903، 5906شماره 
5100520

62144000امارات متحده عربی24150300
مقنعه , چادروروسری, كاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعی
446403200

62149000امارات متحده عربی24250300
ا زسايرموا ...چادروروسری و, كاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

دنسجی غیرمذكوردرجای ديگر
576004300

123509490غیرمذكوردرجای ديگر, سايرپتوهاوزيرا ندا زهای سفری63019000امارات متحده عربی24350300

111254450.چادراز الیاف سنتتیک63062200عمان24450100

48942800كفش های ضدآب كه قوزک پارا نمی پوشاند بارويه كائوچو ياپالستیک64019900امارات متحده عربی24550300

1475477270سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين24650100

387626130سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100تايوان24750100



786768000سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان24850200

104272521363سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی24950200

1394474960سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100استرالیا25050100

35998183235سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی25150100

68022900عمان25250100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
112416612613

68022900امارات متحده عربی25350200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
1317267420

68022900امارات متحده عربی25450100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده ودا
26524135240

547825840---ساير 68029190هلند25550100

24246133130---ساير 68029190عمان25650100

1205366300---ساير 68029190امارات متحده عربی25750300

68029910اسپانیا25850100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاكی نشده
1064171590

68029910قطر25950100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاكی نشده
367524730

68029910امارات متحده عربی26050100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاكی نشده
33775227440

68029910عمان26150100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاكی نشده
122738822568

68029910امارات متحده عربی26250200
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاكی نشده
39354262770

68029910آفريقای جنوبی26350100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاكی نشده
354923940

68029910كويت26450100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاكی نشده
690047020

68029910بحرين26550100
شکل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاكی نشده
367525200

68029990امارات متحده عربی26650200
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا كار شده اما 

كنده كاری وحکاكی نشده
80740103180



68029990عمان26750100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا كار شده اما 

كنده كاری وحکاكی نشده
40780243563

4660276670ساير اشیاء ساخته شده از بتون68101930عمان26850100

69029090عمان26950200
ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختمانی سرامیکی همانند نسوز 

غیرمذكور درجای ديگر
1814811460253

...69072100امارات متحده عربی27050603 33486475560 درصد5/0با ضريب جذب آب وزنی حداكثر 

795762117110 درصد10 درصد و حداكثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزنی بیش از 69072200عمان27150603

14000216820 درصد10ـ ـ با ضريب جذب آب وزنی بیش از69072300امارات متحده عربی27250603

34176740.ا زچینی, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه69111000امارات متحده عربی27350100

69120090قطر27450100
ساير ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سايرا شیاخانه وپاكیزگی از سرا میک 

غیرا زچینی غیرمذكوردرجای ديگر
2500010160

70051090امارات متحده عربی27550200
شیشه فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

 میلیمتر4.5
22790145119

70051090عمان27650200
شیشه فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 

 میلیمتر4.5
1814811460253

70052990عمان27750200
ساير شیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذكوردرجای ديگر
1814811460253

70133700امارات متحده عربی27850100
ساير لیوانهای نوشیدن ،غیرازسفالینه های شیشه ای وبغیراز كريستال 

.سرب دار 
38507600

35654336ساير ---72071290تايلند27950800

73089090عمان28050200
ا زچدن ،آهن ياا , كه درجای ديگرذكرنشده, ا سکلت وقطعات ا سکلت

.زفوالد 
2520750

73089090امارات متحده عربی28150300
ا زچدن ،آهن ياا , كه درجای ديگرذكرنشده, ا سکلت وقطعات ا سکلت

.زفوالد 
2400417900

73102990عمان28250100
منبع چیلک بشکه پیت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافوالد با 

لیتر50گنجايش كمتراز 
116962900

73211190امارات متحده عربی28350300
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم كن باسوخت گازی ياهم گازوهم 

غیرمذكور,سايرسوختها
4712420400

7185023980مصنوعات ازمفتول آهنی يافوالدی73262000عمان28410200

116595200ساير76151090امارات متحده عربی28550300

467522900هود آشپزخانه84146010امارات متحده عربی28650300



84224000عمان28750200
ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف كردن كاالها 

غیرمذكوردرجای ديگر
2050820

84229090عمان28850200
ماشین آالت برای تمیزكردن ,سايراجزاوقطعات ماشین های ظرفشويی

بجزماشین ظرفشوی...خشک كردن ،پركردن ،بستن و
74903646

84369100امارات متحده عربی28950300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور يا جوجه كشی 

وجوجه پروری
57205700

3476017380.وغیره, سنگ معدن, سنگ, ماشین های خردكردن ياسائیدن خاک84742000امارات متحده عربی29050200

84743900تانزانیا29150100
, سنگ معدن, سنگ, سايرماشین های مخلوط كردن ياورزدا دن خاک

.وغیره
124006300

84798200عمان29250100
غربال كردن ,سائیدن, خردكردن, ورزدا دن, ماشینهابرا ی مخلوط كردن

،الک كردن ،هموژنیزه كردن ،امولسیونه كر
130509890

124006300.(غیرازانوا ع تزريقی يافشاری )قالب برای كائوچو يا مواد پالستیکی 84807900تانزانیا29350100

85153190عمان29450100
سايرماشینهاودستگاههای جوشکاری فلزا ت باقوس ا لکتريکی تمام 

ياقسمتی خودكارغیرمذكوردرجای ديگر
116962900

86090000هلند29550100
مخصوص طراحی شده (ا زجمله كانتینرهابرای ترا بری سیاالت )كانتینرها

وتجهیز شده برا ی هرنوع وسیله حمل و
547825840

90319000عمان29650100
ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی آالت ووسايل وماشینهای مشمول رديف 

9031
102863350

24140نشیمنهای دارای اسکلت چوبی، رويه شده94016100عمان29750100

74903646نشیمنهای دارای اسکلت چوبی، رويه شده94016100عمان29850200

62276.57660نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رويه نشده94016900عمان29950100

102863350مبلهای فلزی ا زا نواعی كه در دفاتر كار مورد استفاده قرارمیگیرند94031000عمان30050100

74903646مبلهای چوبی ا ز انواعی كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار میگیرند94033000عمان30150200

153074690ساير94036090عمان30250100

94042100عمان30350100
تشک ا زكائوچوی ا سفنجی يا از مواد پالستیکی اسفنجی، با يا بدون 

روپوش
377007540

56111193انواع عروسک95030020امارات متحده عربی30450300



81174250ساير ا دوا ت برا ی بازيهای درهوا ی آزا د95069990عمان30510200


